
DOSSIER: EL SECTOR PRIMARI 

Presentacions: 

https://es.slideshare.net/salvavila/tema-2-el-sector-primari 

https://www.slideshare.net/julialopezvalera/3-lagricultura-la-ramaderia-la-pesca-i-la-

silvicultura  

https://es.slideshare.net/jestiarte/agricultura-92284216  

https://es.slideshare.net/jordimanero/unitat-5-201314-el-sector-primari  

https://www.slideshare.net/jordimanero/5-el-sector-primari  

https://www.slideshare.net/ebbra/t5-sector-primari   

Temes: 

Llibre de text i digital (http://pdi.vicensvives.com/pdi/gih3e/program/index.html#/tm?l=602 ) 

http://www.buxaweb.com/historia/socials/geografia.htm#Geografia%20humana 

http://www.estudiantes.info/geografia/agricultura-ganaderia-pesca.htm 

http://aprendizdegeografo.blogspot.com/search/label/Sector%20%20Primario 

https://agora.xtec.cat/cfaescolamartamata/moodle/pluginfile.php/27501/mod_resource/cont

ent/1/tema%201%20geo%20II%2017-18.pdf  

http://www.juanjomorales.com/2011/05/tema-6-las-actividades-del-sector.html#4  

https://fueradeclasevdp.wixsite.com/lostresmundos/tercer-mundo-sector-primario 

Vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=jXCpzRPqkmc  

Qüestionari: 

1- Què és i a què es dedica el sector primari? Quanta gent treballa actualment en aquest 

sector a tot el món? 

- Elabora un gràfic sectorial amb les dades de la taula dels sectors econòmics d’Espanya (2017)  

( com es fan el gràfics sectorials: https://text-lagalera.cat/blog/wp-

content/uploads/2016/01/gracc80fic-sectorial.pdf , 

http://www.xtec.cat/~rherna24/mat_grafics_socis.html#sectors )  

POBLACIÓ ACTIVA PER SECTORS ECONÒMICS A ESPANYA 

SECTOR PRIMARI 4,2% 

SECTOR SECUNDARI 19,4% 

SECTOR TERCIARI 76,4% 
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- Observa la següent taula i, a través de les dades que mostra (tenint en compte que quant 

més desenvolupat és un el nombre de persones que treballen en els diferents sectors canvia; i 

que quan més alt és l’IDH el país també és més desenvolupat), digues quin nivell de 

desenvolupament econòmic té cada país (països desenvolupats, en vies de desenvolupament, 

subdesenvolupats, rics, pobres, emergents, del primer món, del tercer món) .  

 

 

- Observa el mapa  i contesta: 

A quin continent pertanyen els països  que tenen més del 60% de la població activa ocupada en 

el sector primari? 

On es troben els països amb menys població en el sector primari? 

Quina relació hi ha entre la població que es dedica al sector primari i el grau de 

desenvolupament d’un país? 

2- Quins són els condicionants de les activitats agràries? Afecten a totes les societats per 

igual? 

 



3- Completa aquestes frases:  

- Cada conreu necessita unes condicions climàtiques de................... i d’.......................... per 

desenvolupar-se. 

- L’agricultura sol desenvolupar-se a les ................i a les............................... 

- L’aprofitament agrari del sòl depèn de la seva........................i de la seva............................. 

4- Què entenem per paisatges agraris? Quins elements els caracteritzen? 

5- Completa l’esquema dels diferents sistemes de conreu que hi ha: 

 Segons la varietat de productes - 
- 

Sistemes de conreu Segons l’aigua - 
- 

 Segons l’aprofitament del sòl - 
- 

  

6- Identifica les següents imatges segons el sistema de conreu que li correspon: 

Secà, regadiu, monoconreu, policonreu, agricultura intensiva, agricultura extensiva 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 

7- Què es una parcel·la? Identifica quin tipus de paisatge agrari correspon a cada imatge, 

segons el tipus de parcel·la. 



                                                       

8- Quins dos sistemes agraris existeixen? 

9- Quines són les característiques de l’agricultura de subsistència? A quines zones del món 

creus que predomina aquest tipus d’agricultura? 

10- Identifica cada foto amb el tipus d’agricultura de subsistència que li correspongui i 

després selecciona la característica que li correspongui: 

          

- Es practica la rotació triennal 

- S’obtenen dues collites l’any 

- S’associen les activitats agrícola i ramadera 

- Els camps s’esgoten a curt termini 

11- Fixa’t en la informació i completa la llegenda del mapa: 

 L’agricultura itinerant es practica en àrees equatorials 

 L’agricultura extensiva de secà es dóna a zones seques de l’Àfrica i als països andins 

 A l’Àsia monsònica hi predomina l’agricultura irrigada de l’arròs. 



 

12- Què és l’agricultura de mercat?  https://www.ecured.cu/Agricultura_de_mercado  

Completa aquesta frase: Els dos grans objectius de l’agricultura de mercat són............i ........... 

Què fan els agricultors per aconseguir aquests objectius? 

13- Observa la informació del mapa de l’agricultura de mercat (inferior), llegeix el llibre de 

text o el digital, i si cal, mira també les presentacions indicades al principi del document i 

completa la taula  

Agricultura de mercat al món 

Tipus Característiques Localització 

   

   

   

   

 

https://www.ecured.cu/Agricultura_de_mercado


 

14- Llegeix el text i contesta: 

Quina ramaderia es practica a Europa? 

 

 

 

On es practica la no estabulada? 

 

 

 

 

 

 

15- Quina característica principal té la ramaderia tradicional? 

16- Quins són els objectius de la ramaderia comercial o de mercat? 



17- Completa els textos i anota a sota a quina ramaderia es refereixen. Després uneix-los 

amb una línia amb la imatge que els correspongui: 

 

“Aquesta ramaderia es practica en grans................ 
amb nombrosos ramats i poc mà..........” 
Ramaderia .............................. 

 

“Aquesta ramaderia acostuma a complementar 
l’..................El bestiar s’alimenta de la resta de 
les....................” 
Ramaderia................................. 

 

“És una ramaderia molt especialitzada, amb grans 
inversions i molta mà.................................Pot sr 
estabulada o.......................” 
Ramaderia..................................... 

 

18- Explica en què consisteix l’activitat pesquera (mira l’exercici 45 interactiu del llibre 

digital) 

19- Compara la pesca tradicional amb la pesca industrial: 

Pesca tradicional Pesca industrial 

 
 
 
 
 
 

 

 

20- Relaciona amb fletxes els conceptes de les dues columnes: 

Pesca costanera 
 
 
 
Pesca d’altura 
 
 
 
Gran pesca 

Llotja 
Grans vaixells 
Fàbriques flotants 
Vaixells petits 
Radars i sonars 
Desembarcament diari 
Vaixells d’abastament 
Permanència setmanal o mensual 
Activitat continuada durant anys 



21- On es troben les principals zones pesqueres? Com es diuen aquestes zones? A quines 

parts del món és més abundant la pesca?  

 

Quins són els països que desembarquen més captures? On pesquen les seves flotes? 

Per què Espanya ha de pescar en caladors tan allunyats de la costa? 

22- Quins són els problemes principals de la pesca actualment? 

23- Entra en aquest web http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/es/  cuadro1: 
Producción y utilización de la pesca y la acuicultura a nivel mundial (millones de toneladas) i 
contesta: 

- Quines modalitats d’activitat pesquera hi ha a la taula? 

- Quina destaca en volum? 

- Quin tipus creix està creixent més? Quin tipus tendeix a la baixa? 

24-  Visita aquests webs i després contesta les preguntes sobre els problemes de la pesca en 

l’actualitat. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-43177526  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-42579467  

https://elordenmundial.com/mapas/flotas-pesqueras-mas-numerosas-del-mundo/  

http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/es/  

- Quins són els cinc països que més van pescar al 2016? Busca i enganxa un mapa on es vegin 

les zones on es pesca més. 
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- Quins són els cinc països amb una flota pesquera més gran? 

- Com afecta el canvi climàtic a la pesca i l’aquicultura? 

- Quines zones són les de major consum de peix? 

- Quin país és el principal productor de peix? 

- Què són les zones mortes dels oceans? 

- Resumeix les previsions fins al 2030 sobre l’activitat pesquera. 

25- Què és la silvicultura (mira l’exercici interactua n.54 del llibre digital, tema 3)? 

26- Mira els exercicis interactius 56,58 i 59 del llibre digital, tema 3, i digues si a tot el món 

trobem el mateix tipus de bosc. Si no és així, quins tipus de bosc hi ha al món?  

27- Què s’entén per explotació forestal?  

28- Què entenem com a explotació sostenible del bosc? 

29- Quins productes no fusters s’obtenen de la silvicultura? 

30- Elaboreu una infografia, podeu escollir entre els temes següents: 

- problemes de l’agricultura actual  (la globalització, el canvi climàtic...) 

- els reptes de la ramaderia actual (canvi climàtic, espècies animals...) 

- els problemes de la pesca en l’actualitat 

- L’explotació sostenible dels boscos: problemes i solucions 

 

 

 

 


